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SUNDHED & JORDFORBINDELSE  
- til alle børn i Gribskov 
 
I 2006 blev Haver til Maver stiftet af Aarstiderne som en nonprofit 
organisation. Haver til Maver sætter naturen på skemaet både i skolerne 
og børneinstitutionerne og dyrker aktiv og oplevelsesbaseret undervisning 
i haven, i skoven, ved vandhullet og i udekøkkenet. Læringen er derfor 
autentisk og sansestimulerende. Haver til Maver har i løbet af de sidste år 
spredt sig ud over det danske landkort og findes nu i Gribskov, Odense, 
Vejle, Århus, Ringsted kommuner og der er projekter under opsejling i 
Kerteminde, Sorø m.fl. Via en stor fondsbevilling fra Nordeafonden, er 
målet nu at Haver til Maver bliver et landsdækkende projekt. Haver til 
Maver projektet går desuden hånd i hånd med regeringens udeskole 
målsætning.  
Haver til Maver Gribskov er et samarbejde mellem Gribskov Kommune og 
Rabarbergaarden der står for den daglige drift og ledelse. 
 
AKTIVITETER PÅ EJENDOMMEN 
 
Haver til Maver er et sammenkog af gastronomi, natur og 
havebrug.  
I haven lærer børnene at dyrke grøntsager med gartneren i holdets helt 
egen skolehave.  
Bagefter tilbereder børnene grøntsagerne i udekøkkenet sammen med en 
kok. Her skal både lugtes og smages, og alle sanser bidrager til 
madlavningen. Børnene lærer, hvordan de sjovt og nemt kan tilberede 
deres høst fra skolehaven og får således smag for sunde sager fra havens 
menukort.    
Sammen med naturvejlederen går børnene på opdagelse ved vandhullet 
eller i skoven. Igennem forløbet i Haver til Maver oplever eleverne således 
at blive undervist i natur/teknik, landbrug, fotosyntese, madlavning, 
sunde madvaner og meget mere. 
Med landmanden bliver børnene introduceret til det danske økologiske 
landbrug, de klassiske landbrugsdyr og afgrøde dyrkning. 
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Et fælles projekt 
Haver til Maver byder altså på mange forskellige aktiviteter. 
Omdrejningspunktet for dem alle er børnenes skolehaver, i Gribskov 
Kommune er det på Rabarbergaarden i Holløse. Her passer børnene deres 
skole haver fra april til oktober. Hver klasse kommer på 8 guidede besøg. 
4 i perioden fra april-juni og 4 i perioden fra august-oktober. 
For børnehavernes vedkommende bruger de også haverne i 
sommerperioden juni-juli, hvor de luger og passer deres haver som en 
aktivitet. 
Derud over passer forældre og elever klassernes haver i sommerperioden, 
hvor de så ligeledes kan høste nogle af de grøntsager der er klar mens der 
er sommerferie, samt at eleverne kan vise forældrene deres gode og 
udbytterige arbejde. 
 
 

"Haver til Maver er et økologisk sanse- og naturoplevelsescenter med 
gastronomisk fokus rettet mod børn og unge. Igennem undervisning og 

oplevelser vil vi udvikle børns viden om og indsigt i natur, landbrug, 
bevægelse/motion, madlavning, sunde madvaner og spiselige oplevelser." 

(Haver til Mavers formålserklæring) 
 
 
 
 
BENYTTET AREAL  
Haver til Maver (0) dækker ca. 0,75 hektar af Rabarbergaardens 
jordtilliggende, der i alt udgør 4 hektar. Jordstykket ligger på toppen af 
jordstykket mod den private fællesvej (drevet og vedligeholdt af ejerne af 
Holløse Gade 19 Fam. Bruun og ejerne af Holløse Gade 21 – 
Rabarbergaarden). 
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Haverne er placeret på jord arealet, under flg. Overvejelser: 
- børnenes sikkerhed (længst væk fra trafikeret vej) 
- Praktisk placering i forhold til adgang til landbrugsdyr, natur og 

vand.  
- Mindst gene for naboer. 

Der er ligeledes opsat et park træhegn (6) ud mod den private fælles vej 
og mod Frugthaven, således at børnene ikke kan komme ud på grusvejen 
og komme til skade ved de kørende biler, samt komme ud til 
ejendommene i Frugthaven. 
Situationsplan (se vedhæftede markblok kort hvor Haver til Maver 
området er indtegnet)  
 

 
FYSISKE ÆNDRNGER 
Skure 
Der blev i marts 2013 opsat to skure.  

- Ét skur (1) på 5,2m2 til brug for haveredskaber, 
undervisningsmateriale, køkkenudstyr m.m.  

- Ét skur (2) på 9,9 m2 med to rum. Det ene rum bruges til 
opbevaring af børnenes tasker og overtøj, når de er i haverne, samt 
som ly i tilfælde af regn. Det andet rum er indrettet med udluftning 
til muldtoilet, som børnene kan benytte når de er i haverne. 

Placering: 
- husene er placeret med mest muligt hensyn til skel naboerne, 

således at de ikke har skæmmet deres udsigt. 
 
Ny opsætning af skur i 2014: 
Stormen ’Bodil’ (efterår 2013), gjorde så store skader på det store skur, 
at det måtter erstattes med et nyt skur. Det skur er på 9,8m2 og er 
placeret på sammen punktfundament som det forrige. 
Der ud over bliver der lagt jord på taget, hvor der kommer til at vokse 
græs og blomster. Dette både for at gøre taget tungere og sikre det mod 
storm, men også for at lade det gå mere ind i naturen. 
(se ligeledes på situationsplanen hvor husene er placeret) 
 
Bevægelsesområde (7): 
Da et af kommunens politiske målsætninger inden for børne- og 
sundhedsområdet er mere bevægelse, er der blevet etableret et 
bevægelses natur område på ca. 100m2, placeret mellem de to skure. 



 

HAVER TIL MAVER – GRIBSKOV 
RABARBERGAARDEN 2012 

 
 
 

4 

Bevægelsesområdet består af stubbe der er gravet ned i jorden, som man 
kan springe i mellem, samt 4 6 meter lange halve stammer der er kløvet 
ned i hinanden, så man kan gå balance gang. 
Højden på bevægelses elementerne er max 50 cm. 
Der er valgt natur materialer – ubehandlede træstammer – således at 
området blender ind i naturen. 
(se ligeledes situationsplan hvor bevægelsesområdet er placeret) 
 
 
TIDSRUM FOR AKTIVITETERNE 
Periode: 
Haver til Maver har deres primære års aktivitets periode fra april-oktober.  
Hvert hold har 8 vejledte besøg, hvor der de undervises af Haver til Maver 
teamets fagpersonale (gartner, naturvejleder, kok, landmand). De er 
typisk lagt som 4 besøg i perioden april-juni og 4 besøg i perioden august-
oktober. 
Derud over kommer holdene 2-4 gange yderligere hvor de luger deres 
haver selv. 
I skolesommerferien kommer børnehavebørnene med pædagogerne og 
luger deres haver. For skolernes vedkommende er det forældre og elever 
fra alle skolerne der passer haverne i sommerperioden, således at de ikke 
gror til med ukrudt og holdes pæne. 
 
Tidsrum: 
Børn, pædagoger og lærer kommer i skolernes og institutionernes 
åbningstid, og er her typisk mandag-fredag i tidsrummet mellem kl. 9 – 
14. 
 
Antal: 
Der er tilmeldt 8 børnehaver og 7 skoler. Antallet af børn i alt er ca. 700 i 
hele perioden.  
For at sikre en høj kvalitet og faglighed af undervisningen, bliver holdene 
fordelt ud på ugens dage via vores administration og bookingsystem 
således at der ikke er flere børn ad gangen end at vi kan sikre 
standarden. 
 
TRANSPORT & ADGANG 
Langt de fleste skoler og institutioner kommer med toget 
(Gribskovbanen). Dvs. de står af på Holløse St., og går op ad Holløse 
Gade. Når de ankommer til begyndelsen af Rabarbergaardens ejendom, 
går de op ad markvejen ’Haver til Maver-vejen’ (4) der omkranses af 
Rabarbergaardens jord og jorden tilhørende Flaskagergaard (Holløse Gade 
23-25). 
For de – primært institutioner – der kommer med i minibus, er der en 
eksisterende grus parkering (5) ved starten af Haver til Maver vejen. Her 
er der plads til 10 biler eller 5 mini busser eller 2 store busser. Det er 
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aldrig tidligere forekommet at der har været brug for så meget parkerings 
plads, men muligheden or at parkere og ikke være til gene for trafik eller 
naboer er altså til stede. 
(Se lige ledes situations plan). 
 
 
TOILETFORHOLD 
Der er i det store skur opsat et moderne muldtoilet (Zenzo group) (3).  
 
PROJEKTETS VARIGHED 
Der blev i budgetforhandlingerne i 2012 Gribskov Kommune, bevilliget en 
etablerings- samt 4 årig driftsstøtte til projektet, startende med år 2013.  
Målet er dog at gøre projektet permanent.  
 
 
KONTAKT 
Haver til Maver - Gribskov: 
Rabarbergaarden 
Holløse Gade 21 
3210 Vejby 
 
Projektleder: 
Louise Køster 
+45 23 93 79 02 
louise@rabarbergaarden.dk 
 
 
 
 


